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Hvad hindrer dig?
”Da de havde kørt en tid, kom de til et sted, hvor der 
var vand, og hofembedsmanden udbrød: »Se, her er der 
vand! Er der noget i vejen for, at jeg kan blive døbt?«”  
Ap.Gern. 8,36

Et af vores mål i kirken er, at vi, på en enkel og forståelig 
måde, gør det at tro på Jesus en naturlig del af menne-
skers liv. Men det er ikke meningen, at troen på Jesus kun 
følges op af hyggeligt samvær og godt kammeratskab. 
Det næste skridt skal tages. Det kan være du véd, at du 
gerne vil følge Jesus resten af dit liv; er du så også døbt? 
Hvis ikke, hvad hindrer dig? Er det denne sommer, du skal 
træffe den beslutning? Vi afholder dåb den 12. juli - meld 
gerne tilbage til mig, hvis du vil døbes.

Det kan også være på mange andre områder i livet, at vi 
kommer til at tøve og blive i tvivl. Tag Gud med på råd. 
Søg hans visdom - og træd så ud i din drøm med fuld 
frimodighed.

”Det er Herren, der styrer en mands (et menneskes) 
gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. 
Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren 
støtter ham.”  Salme 37,23

Orla F. Møller, pastor

Kirke og kontor: Nørretorv 27,  
8700 Horsens. Præst: Orla F. Møller
Tlf. 2327 5827 // e-mail: pastor@horsens-frikirke.dk

Sammen igen! Husk at støtte. 
Dit bidrag styrker menighedens liv og vækst!

Gaver kan overføres til kirkens konto:  1569 - 0576301 
Giv også via MobilePay på nr. 89 343 

Søn. 5. kl. 10.30  Gudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Anna Franow
   kl. 12.15 Infomøde

HORSENS MINI-SOMMERCAMP

Tors. 9.    kl. 15.00 Ankomst 
     Tremhøjvej 45, Tvingstrup 
    kl. 19.30 Aftenmøde

Fre. 10.    kl. 10.00 Formiddagsundervisning 
    kl. 19.30 Aftenmøde m. Helena Bagnal

Lør. 11.   kl. 10.00 Formiddagsundervisning 
    kl. 19.30 Aftenmøde m. Joel Bagnal

Søn. 12.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
     Tremhøjvej 45, Tvingstrup
     Taler: Orla F. Møller
    kl. 12.30 Dåb i fjorden

Søn. 19. & 26.   Sommer-samvær 
  Frie initiativer i parker og på stranden :-)

Søn. 7. kl. 10.00 + 11.30 Gudstjenester 
  m/nadver 
  Taler: Hendrik Franow

Man. 8.  kl. 14.00 Seniormøde
  i Pinsekirken, Sverigesvej 29

Søn. 14.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Orla F. Møller

Man. 15. kl. 14.00 Seniormøde
 kl. 19.00 ZONE - sommerafslutning
  Klubaften for tweens (10-14 år)

Ons. 17.      kl. 19.30        ”Under Åben Himmel”
   Bøn og lovsang

Søn. 21.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/Ungdomsvelsignelse 
  i Håndværkerforeningen 
  Allégade 16 A 
  Taler: Kate Fevre

Søn. 28.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/ barnevelsignelse
  Taler: Orla F. Møller

”Sommerkirke” i parken
Midt i juli har vi ikke almindelige gudstjene-
ster. Dette giver os som fællesskab mulighed 
for at udfolde Guds Rige i nogle af de (andre)
smukke steder i Horsens. Har du/I lyst til at 
arrangere samvær og hygge, så sig til, så sør-
ger vi for, at beskeden kommer ud til folk.

Følg kirken på Facebook og Instagram og Youtube:

@horsensfrikirke @horsensinternationalfrikirke

Søn. 2.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Joan S. Højberg


